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EL PRIMER CATACCRAC DE LA 
SECCIÓ LOCAL DE CUBELLES. 

 
 
Benvolguts companys/es, 
 
La secció local de Cubelles amb l ! ajut de personal de la CATAC-IAC treu a la llum el seu primer 
CATACCRAC. Malgrat no ser el primer enllestit, dijous passat es va acordar posposar la 
publicació dels exemplars enllestits de caire exclusivament local, per a prioritzar un fet tant 
rellevant com és la VAGA GENERAL d ! aquest proper dijous 29 de març. 

 
La INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE 
CATALUNYA (IAC), una confederació sindical 
conformada per la CATAC-IAC i altres 
organitzacions sindicals (USTEC" STEs, CATAC-
CTS, FTC, CAU, CTA i FAA) CONVOCA VAGA 
GENERAL aquest proper dijous 29 DE MARÇ 
contra el conjunt de mesures que configuren 
la política econòmica i social dels governs 
estatal i català, que estan comportant una greu 
retallada dels drets laborals i socials, un 
increment de l ! atur i de la precarietat laboral, una 
depreciació salarial generalitzada, una retallada 
de recursos amb externalització dels serveis 
públics i un desmantellament generalitzat de la 
protecció social. 
 
La CATAC-IAC Cubelles fa una crida a tots els 
treballadors i treballadores de la corporació a 
participar activament a la vaga del 29 de març 
i a les reunions i mobilitzacions que es vagin 
convocant per fer possible l ! expressió de l ! ampli 
rebuig ciutadà a la reforma laboral, a les 
polítiques d ! austeritat i encabir totes les 
reivindicacions sectorials dins la protesta global. 

  
No es tracta d ! una vaga per donar poders a ningú per renegociar res, sinó d ! una vaga debatuda 
pas a pas per tothom que hi participa. Es tracta d ! un gir social, polític i sindical profund. Es 
tracta que l ! avarícia de l ! 1% deixi de posar en joc les nostres vides.  
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La única cosa que realment en sortirà d ! aquesta reforma és una rebaixa generalitzada 
dels salaris, sota l ! amenaça de l ! acomiadament barat (o gratuït), i l ! augment de la 
precarietat i la pobresa. De fet, és tan profunda i regressiva que l!única resposta que seria acceptable és 
la total volta enrere i, per això, no compartim la idea que la Reforma Laboral tingui cap 
possibilitat de millora mitjançant la negociació. 
 
Com a conseqüència d'aquesta mal anomenada "reforma laboral" que ens retorna al segle XIX, 
per primer cop, des de la recuperació de la democràcia, els drets dels nostres companys/es 
laborals de l'Ajuntament estan en joc. Aquesta reforma laboral suposa la pèrdua de drets 
adquirits de tots els treballadors/es laborals, especialment dels interins/es. Per aquest i 
altres motius i especialment per solidaritat amb els nostres companys i companyes des de 
la CATAC-IAC Cubelles considerem més necessari que mai fer VAGA. Hem de fer arribar 
un missatge clar de rebuig contra aquesta reforma que permetrà als polítics acomiadar als 
nostres companys i companyes laborals sense més, si així ho estimen oportú, amb una pèrdua 
brutal dels drets indemnitzatoris.   
 
 
UNA VAGA PER UNIR, PER AVANÇAR, PER RECUPERAR EL QUE ENS 
ESTAN ROBANT, PER MILLORAR... SI LLUITEM, POTSER NO GUANYAREM, 
PERÒ, SI NO LLUITEM, ESTEM PERDUDES I PERDUTS! 
 
 

 
 


